
 

 

 

NOTA DA DIRETORIA DO ANDES-NS EM SOLIDARIEDADE À 

PROFESSORA ELIZABETH SARA DE LEWIS 

 

 

A Diretoria do ANDES-SN manifesta solidariedade irrestrita à professora 

Elizabeth Sara de Lewis, professora da Faculdade de Letras da UNIRIO que está sendo 

ameaçada de exoneração pela instituição. A universidade pretende anular a posse do 

concurso realizada pela docente após oito anos de exercício, com base em processo 

jurídico acerca de sua admissão, decorrente dos prazos de entrega do visto permanente 

enquanto residente estrangeira em nosso país.  

É importante destacar que no exercício do cargo, a professora Elizabeth 

tem se comprometido com atividades pedagógicas de ensino, pesquisa e extensão, 

exercendo o direito ao processo de ensino e aprendizagem, que é um valor inalienável, 

universal e sem fronteiras. Além de considerarmos que nossa luta é pela formação de 

uma sociedade emancipadora, com princípios democráticos que impliquem diretamente 

o acolhimento de imigrantes em nosso país. 

Ressaltamos que a professora Elizabeth sempre contribuiu com a 

universidade em todos os âmbitos, incluindo a atuação em comissões institucionais e 

também na luta pelos direitos do(a)s docentes com fundamental colaboração à Seção 

Sindical ADUNIRIO, já tendo sido sua presidenta, bem como tem um histórico de 

militância e reflexão sobre a necessidade de avançarmos na construção de uma 

universidade socialmente referenciada nos interesses do povo trabalhador. 

O ANDES-SN, em sua história de defesa irrestrita às condições de 

trabalho e de vida da categoria docente, reforça, por meio desta nota, que esse processo 

judicial movido pela Unirio expressa uma dimensão autoritária, com forte característica 

xenofóbica e por isso repudiamos tal processo. Reiteramos que o melhor 

encaminhamento administrativo, neste caso, deveria ser o diálogo. Deve-se pautar um 

amplo debate sobre este caso, com visibilidade e transparência dos fatos, e que os 

dispositivos judiciais não se sobreponham ao direito da docente e seu pleno exercício.  

O trabalho da professora Elizabeth ao longo destes oito anos na Unirio 

deve ser reconhecido, ressaltando seu papel como pesquisadora e trabalhadora da 



 

 

educação, que se faz atuante na construção da universidade pública, gratuita, 

socialmente referenciada. Nós, da Diretoria do ANDES-SN reforçamos nossa 

solidariedade à professora Elizabeth e denunciamos o autoritarismo da justiça e da 

instituição na condução deste processo.  

 

A luta de Elizabeth, é a luta de todos os professores e as professoras do 

ANDES-SN.  

 

Brasília (DF), 01 de julho de 2022.  

 

 

Diretoria Nacional do ANDES-SN 


